
€ 3,68 miljard 

Rendement*

1,2%45%

45% 

10%

Obligaties

Vermogen Verplichtingen
€ 3,72 miljard

Vastgoed

Aandelen

9.838*
waarvan

537
KLC-ersCabinepersoneel

1.365*

Gepensioneerden

2.577*

Ex-deelnemers

336*

Andere pensioenen

* Stand ultimo 2018

Rendement*

2,2%

Rendement*

2,0%

Kwartaalbericht Q3 2019

Beleidsdekkingsgraad & indexatie
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse 
dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden) is gedaald 
naar 107,0%.

Q3 ‘18 Q4 ‘18 Q1 ‘19 Q2 ‘19 Q3 ‘19
Beleids- 

dekkingsgraad 116,4% 115,0% 113,2% 111,2% 107,0%

Risico op korten en geen indexatie mogelijk
Geen indexatie mogelijk 
Gedeeltelijke indexatie mogelijk 
Volledige indexatie mogelijk 

“1 oktober zijn we met een nieuwe 
opzet voor het bestuur gestart. 
Er zijn nu drie externe bestuur
ders die de uitvoerende taken op 
zich nemen. Zes nietuitvoerende 
bestuurders namens werk
nemers, pensioen gerechtigden 
en de werkgever  
bewaken voortaan  
de grote lijnen.”  

Paul Loven
Niet-uitvoerend 
bestuurder & 
onafhankelijk 
voorzitter

MijnKLMPensioen
De nieuwe AOW-leeftijd  

(zoals afgesproken in het 
Pensioenakkoord) is verwerkt in Mijn 

planner.

Het pensioendeel voor uw ex-partner  
is nu ook zichtbaar in MijnKLMPensioen. U 

ziet dit bij ‘Verevend OP/OBP’.

Log in met uw DigiD en bekijk deze  nieuwe 
functies in MijnKLMPensioen.

Inloggen

Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP)

collega’s gaan  
opnieuw deelnemen 

aan de NAP: 

20-34 jaar: 12 collega’s
35-49 jaar: 78 collega’s

50 jaar en ouder: 26 collega’s

collega’s hebben  
hun inleg per 1 januari 

2020 gewijzigd

116 819

Per 1 januari 2020:

Pensioenfondsen hebben veel 
last van de steeds verder dalende 
rente. Door tijdelijk het risico van 
een verdere daling van de rente 
en aandelen deels af te dekken, 
verkleint het fonds de kans  
dat de dekkingsgraad op korte 
termijn nog verder daalt.

collega’s nemen deel 
aan de NAP

8211

Totaal

collega’s hebben toestemming 
gegeven om hun NAP  

na hun overlijden aan hun 
erfgenamen na te laten

6330

is de  
gemiddelde inleg

2,67%

107,0%

90 140

*Rendement over Q3 2019




